
        R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 31 ianuarie 2019,  cu ocazia şedinţei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 

de 31 ianuarie 2019 s-a făcut în data de 25.01.2019 prin Dispoziţia nr. 36/25.01.2019 a 

Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 3 şi ale 

art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Brad prin afişare la 

sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, la cele patru panouri de afişaj din 

Municipiul Brad, precum şi în Periodicul de informare  al Consiliului Municipal Brad.  

Consilierilor locali li s-au înmânat invitaţiile în data de 25 ianuarie 2019, conform 

tabelului existent la dosar care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei. 

La şedinţă au fost prezenți 16 consilieri locali, din cei 17 consilieri locali în funcţie, 

un consilier local, (Viorel Curtean)  fiind absent motivat – deces în familie. 

La şedinţă au participat 3 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în 

satul Ruda Brad,  domnul Adrian Marius Benea - delegat sătesc în satul  Mesteacăn şi 

domnul Marin Constantin Hărăguş - delegat sătesc în satul Ţărăţel. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnișoara c.j. Mihaela 

David care prin Dispoziția Primarului Municipiului Brad nr. 45/30.01.2019 o înlocuiește 

pe doamna Carmen - Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad, pe perioada concediului 

de odihnă. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu – Director al S.C. 

Termica Brad S.A., domnul jr. Ioan Cobori – Managerul Spitalului Municipal Brad, 

domnul dr. Ştefan Lucian Miron  - Director Medical al Spitalului Municipal Brad şi 

domnul ec. Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului Municipal Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnișoara c.j. Mihaela David, 

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  invitându-i  pe toţi 

cei prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional al României. 

Domnișoara c.j. Mihaela David, supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliul Local al Municipiului Brad din 20 decembrie 2018  care a fost aprobat 

cu 16  voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean). 
 



Totodată, domnișoara c.j. Mihaela David, reaminteşte consilierilor locali prezenţi 

prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi anume:  

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, 

are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu 

excepția  situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.  

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt 

nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. 

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 
 

  

În continuare, domnișoara c.j. Mihaela David, dă cuvântul doamnei preşedinte de 

şedinţă, Claudia Mager, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu,  solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2018 -  

încheierea exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi 

serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  

 2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2019 

datorată de către  Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul 

Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.                                                                 

 3.  Proiect de hotărâre  privind  actualizarea Planului de analiză şi acoperire a  

riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad.                                                                 

 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  principalelor manifestări 

cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal 

organizate  la nivelul municipiului Brad  în anul 2019 – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad.                                                                 

 5. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2018 – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 6.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului 

Român și din administrarea Ministerului Administrației  și Internelor –Inspectoratul de 

Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public 

al Municipiului Brad, județul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 



 8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 5 din  blocul ANL  2010, 

scara A, parter,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara 

 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 9.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 1 din  blocul ANL  2003, 

corp A, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

         10.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 34 din  blocul ANL  2003, 

corp C, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara  – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

         11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 35,  scara 2, etaj II din 

Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada Șteampurile Vechi,  judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

          12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de  locuinţe  din Blocul 105 G 

din municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara între titularii 

contractelor de locațiune nr. 16045/15.06.2018 și nr. 32486/20.12.2018 – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

         13.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui  de şedinţă – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

 14.   Analizarea și discutarea unor cereri și adrese: 

  - Cererea nr. 13937/22.01.2019 a domnului Hărăguș Adrian; 

           - Adresa nr. 35/08.01.2019 a S.C. INTERLOG COM S.R.L.. 

          15. Raportul nr. 13151/16.01.2019 privind activitatea asistenților personali 

desfășurată în semestrul II al anului 2018.  

           16.  Informarea  nr. 14098/22.01.2019 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 

judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

          17.  Diverse. 
                   
 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat 

(Viorel Curtean). 

 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt modificări sau 

suplimentări la ordinea de zi prezentată. 
   

 Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 

următoarele puncte:   
  

   Suplimentar  1. Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 

            Suplimentar 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor 

în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi – inițiat de Primarul Municipiului Brad. 



         Suplimentar  3. Adresa domnului consilier local, Huieț Petru Voicu, înregistrată la 

Primăria Municipiului Brad sub nr. 14394/25.01.2018. 
          
 Nemaifiind alte propuneri pentru suplimentarea  proiectului ordinii de zi, doamna 

preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune aprobării suplimentările propuse la Ordinea 

de zi, care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat 

(Viorel Curtean). 

 

 Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, supune aprobării Ordinea de zi în 

ansamblul ei care se aprobă cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent 

motivat (Viorel Curtean). 

 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea 

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 

2018 -  încheierea exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor 

şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobarea Consiliului Local 

execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă execuţia bugetară a 

anului precedent. 

Ținând cont de prevederile legale în vigoare, a inițiat prezentul proiect de hotărâre 

prin care a propus aprobarea situației financiare pe anul 2018 a bugetului local al 

Municipiului Brad după cum urmează: 

 -  la venituri în sumă de 34.705.625 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 28.459.509  lei, iar la secţiunea de dezvoltare 6.246.116  lei;  

 -  la cheltuieli în sumă de 31.228.415 lei, din care la secţiunea de 

funcţionare 25.639.091  lei şi la secţiunea de dezvoltare 6.246.116  lei;  

 -    şi un excedent  bugetar de 3. 477.210 lei. 

A propus, de asemenea, aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2018  a instituţiilor şi 

serviciilor publice finanţate din venituri proprii după cum urmează: 

 -    la venituri în sumă totală de 28.056.725  lei;  

 -    la cheltuieli în sumă totală de 27.406.828  lei;  

           -    şi  un excedent bugetar de  649.897  lei. 

 În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  



 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 

dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.                       

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  respectiv  9 

consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său  şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2019 privind aprobarea Situaţiei 

financiare pe anul 2018 -  încheierea exerciţiului bugetar  al bugetului Municipiului 

Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad.  

 

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru 

anul 2019 datorată de către  Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân” Deva, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul  Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

48/2012, Municipiul Brad prin Consiliul Local, a devenit membru al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 

Deva, judeţul Hunedoara. 



 Ulterior, în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân  şi ale  H.G. nr. 1059/23.12.2013pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 s-a aprobat delegarea activităţii ,,Serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân” de la Municipiul Brad, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul 

Hunedoara. 

 Datorită faptului că, începând cu anul 2015, Consiliul Județean Hunedoara nu a 

putut susține integral din fonduri proprii funcționarea asociației, s-a impus instituirea unei 

cotizații anuale pentru membri asociați. 

  La stabilirea cotizației pentru anul 2019, datorată de către Municipiul Brad în 

calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara s-a ținut cont de  valoarea 

anuală a cotizaţiei în cuantum de 2,5 lei/locuitor, aprobată de către  Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 

fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara, care a rămas neschimbată precum și de datele 

furnizate de către Direcția Județeană de Statistică  Hunedoara, din care reiese faptul că 

populația Municipiului Brad, după domiciliu, la data de 1 iulie 2018 este de 15504 

locuitori. 

 Astfel, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea achitării, 

pentru  anul 2019, a cotizației de membru a Municipiului  Brad,  în cuantum de 38.760 

lei/an.  

 Precizează că decontarea acestor cheltuieli se face din bugetul local, de la capitolul 

bugetar 51.02. ”Autorităţi publice ”, cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.      

       În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia  în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat.   

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                

 Domnul consilier local, Vasile Bârea solicită să se prezinte succint Raportul de  

activitate pe anul 2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitarră ”Serviciul județean 

pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru adăpostul Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, prezintă pe scurt Raportul de activitate pe anul 2018 

privind adăpostul Brad, întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitarră 

”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” astfel: 



 - la data de 01.01.2018 au fost prezenți în adăpost 40 câini fără stăpân, 536 câini au 

fost capturați în anul 2018, 274 de câini au fost adoptați sau revendicați în anul 2018, la 

data de 31.12.2018 fiind prezenți în adăpost 21 câini.  

 - cu privire la cheltuieli: total cheltuieli pe anul 2018: 18492 lei  adică 536 câini x 

34,50 lei din care: 15 lei reprezentând cota de 10% din valoarea materialelor folosite la 

capturare, 16 lei – valoarea anestezicului, 3,50 lei cota de 0,5 % din valoarea crosei 

folosită la capturare, costul total pentru capturarea unui câine fiind de 34,50 lei. 

 Mai aduce la cunoștință faptul că în cadrul adăpostului Brad își desfășoară 

activitatea un număr de 8 angajați din care: un medic veterinar, un tehnician veterinar, doi 

prinzători de câini, doi îngrijitori și doi șoferi, redând pentru fiecare în parte cheltuielile cu 

salariile în anul 2018.                              

 Doamna preşedinte de şedinţă Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. a  din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2019 privind aprobarea achitării 

cotizaţiei pentru anul 2019 datorată de către  Municipiul Brad în calitate de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Deva, judeţul Hunedoara. 

 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a  riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2019  – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar, Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul 

Municipiului Brad, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor 

respective. 

      Scopurile PAAR sunt următoarele: 

  a.) asigurarea cunoaşterii de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce 

le revin, premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă; 



        b.)  crearea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

       c.) asigurarea unui răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc 

identificat. 

 Obiectivele PAAR sunt următoarele: 

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în 

baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform 

schemei cu riscurile teritoriale; 

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 

funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c)  stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 

operative; 

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă. 

 Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor 

care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 

 Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele 

existente ale planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2018, date obţinute de la 

Direcţia Judeţeană de Statistică a Judeţului Hunedoara. 

 Pe aceste considerente, consideră că se impune și actualizarea listei autorităţilor şi 

factorilor cu responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în Municipiul Brad, listă 

care face parte integrantă din plan. 

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat, doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 

dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.     

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                 



Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în prima miecrure a fiecărei  luni este 

miercurea alarmelor, este o simulare, un exercițiu la nivel național de alarmare.                                             

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, respectiv 9 consilieri 

locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2019 privind actualizarea 

Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor (PAAR) în Municipiul Brad pe anul 

2019. 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  principalelor 

manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local 

sau zonal organizate  la nivelul municipiului Brad  în anul 2019  - iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că agenda culturală pentru anul 2019 

cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în Municipiul Brad. Cultura şi tradiţia locului 

este şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi 

valorificarea tradiţiilor noastre, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au 

stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.  

În anul 2019 dorește să desfăşoare manifestări cultural artistice şi educative, pentru 

a oferi unui public cât mai larg  liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor 

contribui la păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la 

gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

copiilor, a tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.  

Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii 

deosebite pentru poporul român, care trebuie marcate şi în municipiul Brad. 

 În cadrul acestor evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul 

Eroilor, momente cultural-artistice organizate de Casa de Cultură Brad şi Biblioteca 

Municipală „Gheorghe –Pârvu” Brad. 

Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura  tradiţională  

românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural - educative, printre care: Ziua 



Internaţională a Femeii,  Ziua Internaţională a Copilului, Sărbătorile de iarnă constituie 

oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului cultural local  şi  zonal. 

Sărbătoarea anuală ocazionată cu desfăşurarea  Zilelor Municipiului Brad, este o 

manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor folclorice, a artiştilor 

români de muzică uşoară şi populară consacraţi. Tot atunci are loc şi ceremonia de 

înmânare a diplomelor şi a premiilor aprobate de Consiliul local către elevii cu rezultate 

şcolare deosebite, etc. 

Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural educative, artistice şi 

sportive cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile culturale ale 

comunităţii brădene prin oferirea de produse şi servicii culturale diverse, de creştere a 

gradului de acces la participarea cetăţenilor la viaţa culturală. 

Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor cultural 

educative, artistice şi sportive prevăzute în Anexa de la art.1 se face din bugetul local şi 

din sume provenite din sponsorizări şi/sau alte venituri.  

       În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus plenului 

Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ dă citire raportului Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 

aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat și domnul consilier local, Adrian Petruş, dă 

citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că se aștepta ca, din partea 

Comisiei nr. 4 să se anunțe propunerea care s-a făcut și s-a aprobat în unanimitate în cadrul 

acesteia și anume aceea că anul acesta sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad să se 

organizeze după data de 15 august 2019 – ziua Sfintei Maria. Dumnealui  arată că s-ar 

evita anumite discuții, căci data de 15 august 2019 va fi într-o zi de joi, astfel că ar fi foarte 

ușor ca sărbătoarea să fie stabilită în zilele de 16, 17, 18 august 2019, iar dacă va fi nevoie 

va prezenta și un amendament în acest sens.              

Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că a identificat la nivel zonal, 10 

manifestări, ce-i drept, mai multe specifice Unității Militare Brad, dar, două cel puțin 

specifice Municipiului Brad și  le prezintă în ordine cronologică și anume: 

          -235 ani de la Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan; 

 -195 ani de la nașterea lui Avram Iancu; 

  -160 ani de la înființarea Batalionului de cercetare montană; 

  -100 ani de la înființarea Detașamentului ”Horea”; 

  -85 ani de la sosirea Batalionului 11 Vânători de Munte în Brad; 

  -75 ani de la aniversarea Zilei Armatei Române; 



  -75 ani de la cartiruirea legendarului general Leonard Mociulschi la Brad; 

  -30 ani de la Revoluția din 1989; 

  -50 ani de la înființarea Batalionului de Vânători de Munte Brad; 

  -15 ani de la intrarea României în NATO. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că tot în anul 2019 se împlinesc 30 de ani 

de la moartea părintelui Arsenie Boca. 

 Domnul consilier local, Ionel Circo propune ca pe lista manifestărilor cultural 

educative, artistice şi sportive din anul 2019 să fie inclusă și sărbătorirea Zilelor Spitalului 

alături de sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad. 

 Domnul consilier local, Iosif Manea, arată că referitor la Zilele Municipiului Brad 

au fost discuții și anul trecut și s-a ajuns la concluzia că mutarea după sărbătoarea Sfintei 

Maria nu ar fi potrivit, pentru că serviciile artiștilor sunt mai scumpe cu 25% și 

împovărează bugetul local. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru, precizează că anul trecut s-au discutat 

aceste treburi, dar a fost prea târziu pentru că erau deja unele contracte cu artiștii încheiate, 

dar acum se poate aproba modificarea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că proiectul poate fi supus la vot în 

forma prezentată deoarece în anexă s-a precizat doar luna în care va avea loc sărbătorirea 

acelui eveniment, nu și perioada efectivă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că sărbătorirea Zilelor Municipiului 

Brad ar putea avea loc și după data de 15 august 2019, în perioada 16 - 18 august, dar 

atunci ar fi o minivacanță și poate că,  cetățenii mai pleacă din localitate. Totodată, pune 

întrebarea dacă România este un stat laic sau religios și în aceste condiții ce se întâmplă cu 

persoanele care nu sunt de religie ortodoxă, cele care sunt de religie protestantă, romano-

catolică sau greco-catolică, iar dacă sunt persoane atât de religioase, menționează că poate 

ar fi bine ca în post să nu se mai vândă nici mici la piață. 

 Domnul consilier local, Dorin Sorin David, îi cere domnului Primar să nu-l mai 

atace verbal, menționând  că este afacerea dumnealui și chiar nu înțelege de ce  domnul 

Primar nu-și vede de treabă, lăsându-i afacerea în pace, menționând că dumnealui nu-i 

poartă de grijă (cu ce mașini circulă sau ce afaceri face). 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că a făcut acea afirmație în spirit de 

glumă, dar totodată propune să se realizeze o dezbatere  pe rețelele de socializare sau pe 

site-ul Municipiului Brad, cu referire la stabilirea perioadei de organizare a Zilelor 

Municipiului Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad 

la începutul lunii august s-a stabilit pentru a continua tradiția legată de sărbătorirea Zilei 

Minerului care avea loc întotdeauna în primul sau al doilea weekend din luna august, 

aceasta fiind  legată de evenimentele  de la Lupeni din august 1977 și din 1933. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că acum nu este nici bugetul aprobat astfel că 

nu se poate vorbi de niște sume, trebuie făcută apoi o analiză pe costuri, însă în maxim o 

lună sau două, după consultarea publică și după discutarea și cu reprezentanții Bisericii 



Ortodoxe va fi stabilită perioada de desfășurare a Zilelor Municipiului Brad, urmând să fie 

supuse aprobării Consiliului Local Brad. 

 Domnul consilier local, Vasile Bârea, precizează că ar putea să fie și ”reversul 

medaliei” ca în acea perioadă, fiind o minivacanță să fie un aflux de populație în zonă. 

 Domnul consilier local, Mihai Mureș, împărtășește ideea cu dezbaterea publică, 

ulterior după dezbatere se va vedea ce se întâmplă, dar ar fi bine să se termine odată 

discuțiile. Solicită să se aibă  în vedere și chestiunea cu cheltuielile, care trebuie asumate 

indiferent dacă Zilele Municipiului Brad se vor sărbători înainte sau după data de 15 

august 2019. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Programul principalelor manifestări 

cultural educative, artistice şi sportive din anul 2019 va cuprinde și sărbătorirea a 100 ani 

de la înființarea Detașamentului ”Horea” iar referitor la sărbătorirea a 75 ani de la 

cartiruirea legendarului general Leonard Mociulschi la Brad, propune ca în Parcul 

Tineretului din Municipiul Brad să se pună o placă comemorativă în care să fie scrise 

câteva informații referitoare la generalul Leonard Mociulschi și la faptul că acesta a 

înființat parcul, urmând să se organizeze un eveniment pe această temă cu ocazia 

sărbătoririi zilei de 1 Iunie sau în apropierea sărbătoririi Zilelor Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45 alin. 1  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 9 consilieri 

locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2019 privind aprobarea 

Programului  principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe 

teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate  la nivelul municipiului Brad  

în anul 2019. 

 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru 

anul 2018 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor Legii nr. 

24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea 



funcționarilor publici pentru anul 2018, anual, funcționarilor publici de execuție și de 

conducere li se întocmește un raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale, 

finalizându-se prin acordarea unui calificativ. 

 Calificativele  care pot fi acordate sunt următoarele: 

      - nesatisfăcător;          

      - satisfăcător;   

      - bine;    

      - foarte bine. 

 În baza calificativului propus de către Consiliul Local al Municipiului Brad, Primarul 

Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 62^3 alin. 1 lit. e din Legea nr. 

24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea 

funcționarilor publici pentru anul 2018, va întocmi Raportul de evaluare al performanţelor 

profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad, doamna Bora Carmen – 

Irina, pentru anul 2018. 

 Criteriile de performanţă pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 2 pct. III lit. B din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018. 

       În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru propune acordarea calificativului de  ”foarte 

bine” pentru activitatea doamnei Bora  Carmen –Irina  pentru Secretarul Municipiului 

Brad, pentru anul 2018. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că  fiecare dintre noi trebuie să se 

autodepășească, pentru că foarte bine nu înseamnă și maxim din punctul dumnealui de 

vedere pentru că prevederile legislative și provocările fiecărei zile sunt foarte importante, 

că merită calificativul ”foarte bine” dar, la mijlocul lui foarte bine, că se poate și mai bine. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de  

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1  din Legea nr. 



215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea necesită votul majorității membrilor prezenți, respectiv 9 

consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent  motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019 privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul 

Municipiului Brad pentru anul 2018. 

 

Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul 

public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației  și Internelor 

–Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului 

Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, în anul 1968 prin Decizia nr. 

524/1968 a Consiliului Județean Provizoriu Hunedoara,  imobilul  (teren și construcții 

aferente) situat în Brad, str. Horea, nr. 25A a fost transferat în administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 Prin HG nr. 2344/2004  privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat 

al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public 

al unităților administrativ - teritoriale și în administrarea Consiliului General al 

Municipiului București sau al consiliilor județene sau locale, din acest imobil au fost 

transmise fără plată în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Brad un număr de 4 încăperi cu o suprafață utilă de 85,5 mp. În 

aceste încăperi și-a desfășurat activitatea Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Brad până în anul 2008. 

 Datorită creșterii numărului de copii care frecventează Grădinița cu Program 

Prelungit ”Floare de Colț” Brad și a vechimii clădirilor în care își desfășoară activitatea 

această instituție s-a promovat, încă din anul 2008, un proiect pentru construirea unor 

spații noi cu capacitate crescută și care să se încadreze în noile normative de funcționare.  

  În luna decembrie 2010, Poliția Municipiului Brad și-a mutat sediul într-o altă 

locație, imobilul mai sus amintit devenind disponibil. 

 De nenumărate ori, administrația publică locală și-a manifestat interesul pentru 

preluarea acestui imobil în vederea extinderii clădirii în care își desfășoară activitatea 

Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Colț” Brad. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2018 s-a aprobat solicitarea  trecerii 

imobilului identificat în CF nr. 4753 Brad, din domeniul public al Statului Român și din 

administrarea Ministerului Administrației  și Internelor –Inspectoratul de Poliție al 



Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Brad. 

 În cursul anului 2018, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara a făcut 

demersuri pentru actualizarea datelor din Cartea Funciară și notarea construcțiilor astfel 

încât CF nr. 4753 Brad vechi „Imobil compus din construcții cu regim de înălțime parter; 

suprafață construită de 785 mp.,  suprafață teren tabulară 950 mp., suprafață reală de 

teren măsurată 3672 mp.”  a devenit CF  nr. 61683 Brad  „Imobil compus din construcții 

cu regim de înălțime parter; 61683-C1 suprafață construită la sol 306 mp., 61638-C2 

suprafață construită la sol 253 mp., suprafață teren tabulară 938 mp.”.  

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5/2018.  

         În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul 

consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de  

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2019 privind trecerea unui imobil 

din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului 

Administrației  și Internelor –Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în 

domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brad. 
 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la 

domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara– iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor  art. 3 alin. 4 din 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 

bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege 

bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. 

 În cursul lunilor decembrie 2018 – ianuarie 2019 au fost finalizate câteva lucrări de 

identificare și măsurare a unor imobile din municipiul Brad,  proprietatea publică a 

Statului Român. Acestea sunt: 

 - teren situat în municipiul Brad, strada Horea, incinta fostului sediu al Poliției 

Municipiului Brad, identificat prin C.F. nr. 62661 Brad; 

  - imobil compus din teren și construcții, situat în municipiul Brad, strada Spitalului, 

nr.1, județul Hunedoara (Spitalul Municipal Brad); 

 - strada Primar Ioan Bocăiescu, ramificație din DN 74 strada Moților până în strada 

Victoriei, având o suprafață de 733mp.; 

 - strada Nestor Lupei, ramificație din strada Victoriei până în strada Poienița, având 

o suprafață de 383 mp.; 

 - strada Zefirului, ramificație din strada Morii până la releul TV  pe la casa Șipoș, 

având îmbrăcăminte din pământ stabilizat cu piatră, cu o lungime de 0,765 km și o lățime 

de 5 m.; 

 - drum vicinal ramificație din DC10, pe lângă pescărie,  având îmbrăcăminte din 

pământ stabilizat, cu o  lungime  de 423,0 m și o  lățime de 3,0 m.; 

 - drum vicinal din De1.640 spre satul Țărățel (tronson 1 – până la hotarul dintre 

Valea Bradului și Țărățel),  având îmbrăcăminte de pământ stabilizat, cu o suprafață de 

1.127 mp.; 

 - drum vicinal tronson 2 de la hotarul dintre satul Valea Bradului și satul Țărățel, la 

biserica din satul Țărățel, având  îmbrăcăminte din pământ stabilizat, cu o suprafață de 

1.710 mp..    

           În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și a propus 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată. 

  Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul 

consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 

public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  



Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2019 privind atestarea 

apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul 

Hunedoara. 
 

 Punctul nr. 8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 5 din  blocul 

ANL  2010, scara A, parter,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar,  Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Brad nr. 161/2018 s-a aprobat efectuarea schimbului locuinţei nr. 5 din 

blocul ANL 2010, scara A, parter,  de pe strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul 

Hunedoara, deţinută cu chirie de către doamna Olaru Florentina Cristina (căsătorită Cîrcel)  

cu  locuinţa vacantă nr. 13, din blocul ANL 2010, scara B, etaj II,  de pe  strada Dacilor din 

municipiul Brad, judeţul Hunedoara. 

 Urmare schimbului  aprobat, locuința nr. 5 din blocul ANL 2010 scara A, parter de 

pe  strada Dacilor din municipiul Brad, judeţul Hunedoara a devenit vacantă. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 30/2018, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 

tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

13263/16.01.2019 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei Cristea 

Ancuța - Maria care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe construite 

din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 



Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  .   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea,  faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2019 privind repartizarea locuinţei nr. 5 din  

blocul ANL  2010, scara A, parter,  situat în municipiul Brad,  strada Dacilor, judeţul 

Hunedoara. 
 

 Punctul nr. 9.  Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinţei nr. 1 din  blocul 

ANL  2003, corp A, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor Lupei, judeţul 

Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că doamna Bratima Veronica a fost 

beneficiarul  contractului de închiriere nr. 2450/2004 având ca obiect locuința nr. 1, corp A 

din blocul ANL 2003, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara.  

 Prin  cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 32794/27.12.2018 

doamna Bratima Veronica a solicitat încetarea contractului de închiriere ca urmare a 

achiziționării unui imobil cu destinația de locuință.  

 Menționează că nu există restanțe la plata chiriei și a utilităților. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 30/2018, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 

tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

13263/16.01.2019 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei 

Dulgheru Andreea care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe 

construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  



domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  .   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea,  faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2019 privind repartizarea locuinţei nr. 1 din  

blocul ANL  2003, corp A, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor Lupei, 

judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 10.  Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 34 din  

blocul ANL  2003, corp C, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor Lupei, 

judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Nemeș Silviu Mihai a fost 

beneficiarul contractului de închiriere nr. 2472/2004 având ca obiect locuința nr. 34, corp 

C din blocul ANL 2003, situat în  municipiul Brad,  strada Nestor Lupei,  judeţul 

Hunedoara.  

 Prin  cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 12259/10.01.2019 

domnul Nemeș Silviu Mihai a solicitat încetarea contractului de închiriere ca urmare a 

achiziționării unui imobil cu destinația de locuință.  

 Menționează că nu există restanțe la plata chiriei și a utilităților. 

În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 30/2018, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 

tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 

13263/16.01.2019 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe vacante doamnei 

Drăghici Maria – Nicoleta care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe 

construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 



În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  .   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea,  faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2019 privind repartizarea  locuinţei nr. 34 

din  blocul ANL  2003, corp C, parter, situat în municipiul Brad,  strada Nestor 

Lupei, judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței  nr. 35,  scara 2, 

etaj II din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile 

Vechi,  judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuința socială este acea locuință 

care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație 

economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în 

condițiile pieței. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2014  a fost aprobat Regulamentul privind 

realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din 

municipiul Brad, precum și criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe și de repartizare a locuințelor din fondul locativ aflat în proprietatea 

Municipiului Brad. 



Conform prevederilor art. 22 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr 114/1996, cu modificările și completările ulterioare ”În 

limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile locale vor emite 

repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă. Repartizarea 

locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de 

consiliile locale conform legii.” 

Conform prevederilor art. 21 alin. 2 din același act normativ, ”Comisiile constituite 

conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru 

locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând 

solicitanţii îndreptăţiţii sa primească în anul următor o locuinţa socială, în ordinea de 

prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.” 

 În evidențele Biroului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat  există o 

locuință socială preluată și nerepartizată. Locuința este compusă din două camere cu 

suprafața utilă de 30,91 mp. și dependințe (baie, bucătărie, debara, cămară, hol și balcon) 

cu suprafața utilă de 23,29 mp.. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2018 a fost aprobată Lista cu solicitanții  

îndreptățiți să primească în anul 2019 o locuință socială.  

 Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe destinate închirierii, prin 

procesul verbal nr. 13978/22.01.2019, a propus repartizarea acesteia următorului solicitant 

de pe listă îndreptățit să primească o astfel de locuință, respectiv doamnei Cîrpaci Alina 

Elena.  

Doamna Cîrpaci Alina - Elena este căsătorită, are trei copii, dintre care unul are 

probleme de sănătate. Soțul acesteia este angajat  pe perioadă nedeterminată și beneficiază 

de un salariu de încadrare de 2330 lei. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  .   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de  

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean), se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2019 privind repartizarea locuinței  nr. 35,  

scara 2, etaj II din Blocul de Locuințe Sociale, situat în  municipiul Brad,  strada 

Șteampurile Vechi,  judeţul Hunedoara. 

 

 Punctul nr. 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de  locuinţe  

din Blocul 105 G din municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul 

Hunedoara între titularii contractelor de locațiune nr. 16045/15.06.2018 și nr. 

32486/20.12.2018  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Blocul de locuințe 105 G din 

Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara, face parte din 

proprietatea publică a Municipiului Brad și se administrează prin grija autorităților publice 

locale. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2018 s-a aprobat 

repartizarea locuinței  nr. 86 situată la etajul IV în Blocul 105 G Municipiul Brad, strada 

Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara, domnului Clej Ionel care este titularul 

Contractului de locațiune nr. 16045/15.06.2018. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 166/2018 s-a aprobat 

repartizarea locuinței  nr. 96 situată la etajul IV în Blocul 105 G Municipiul Brad, strada 

Adrian Păunescu, nr. 2, județul Hunedoara, doamnei Achim Nicoleta - Dorina care este 

titulara Contractului de locațiune nr. 32486/20.12.2018. 

 În baza cererilor înregistrate la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

12074/09.01.2019 și  respectiv nr. 12075/09.01.2019,  doamna Achim Nicoleta – Dorina și 

respectiv domnul Clej Ionel solicită aprobarea schimbului între ei a celor două locuințe.  

Ținând cont de cererile susnumiților precum și de declarația autentificată notarial a 

celor doi titulari ai contractelor de locațiune a inițiat prezentul proiect de hotărâre. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  

domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 

cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 

Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.  .   



Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție,  

respectiv  11 consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent (Viorel Curtean), se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2019 privind aprobarea schimbului de  locuinţe  

din Blocul 105 G din municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, județul 

Hunedoara între titularii contractelor de locațiune nr. 16045/15.06.2018 și nr. 

32486/20.12.2018. 

 

 Punctul nr. 13.  Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Doamna preşedinte de şedinţă,  Claudia Mager, dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că văzând prevederile Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Brad  şi având  în vedere că doamna  

consilier local, Claudia Mager, care a fost aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru 

perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 își va epuiza mandatul de președinte de ședință  

se impune adoptarea unei noi hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

un mandat de 3 luni, începând cu luna  februarie 2019. 

În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Adrian Petruş, propune ca pentru următoarele trei luni, 

potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 

Brad, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2015, să conducă şedinţele de consiliu domnul consilier 

local, Mihai Mureș. 

Consilierii locali sunt în unanimitate de acord ca domnul consilier local, Mihai 

Mureș să conducă şedinţele de consiliu pentru următoarele trei luni. 



 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv  9 

consilieri locali. 

  Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel Curtean) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2019 privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă. 

 

        Suplimentar nr. 1. Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că sub egida ”Uniți pentru Munții 

Apuseni”  s-a constituit și funcționează, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de 

Piatră”. 

 Această asociație are ca scop  crearea cadrului de cooperare între unitățile 

administrativ – teritoriale din zona Țării Moților în vederea coordonării activităților de 

dezvoltare durabilă în domenii precum infrastructură de transport, turistică și de agrement, 

agricultură și creșterea animalelor, silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, 

prezervarea culturii, artei și meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație 

turistică și de investiții, sănătate și securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de 

informații între furnizorii de astfel de servicii publice. Acțiunile sunt menite să contribuie 

la ”Recuperarea și afirmarea plenară a Identității culturale a Moților, prin valorificarea 

superioară a Patrimoniului natural și cultural tradițional, repertoriat în fiecare localitate a 

regiunii și reevaluarea acestui inestimabil tezaur de valori prin turismul ecologic și 

cultural, la nivel local, zonal și internațional”. 

 Asociația urmărește, de asemenea, valorificarea și gestionarea resurselor financiare 

existente, atragerea de noi astfel de surse, precum și desfășurarea oricăror alte acțiuni 

subsumate atingerii obiectivelor stabilite. 

 Pentru a spori intensitatea dialogului și cooperării, Asociația va colabora cu alte 

fundații, asociații și instituții publice și private din România sau din alte țări pentru 

realizarea în comun de activități conforme cu scopurile Asociației. 

Ținând cont de cele expuse, consideră oportun aderarea Municipiului Brad la 

această Asociație. Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 

aderării Municipiului Brad la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții, Țara de 



Piatră”, aprobarea achitării sumei de 200 lei, reprezentând contribuția la patrimoniul 

Asociației și desemnarea Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Brad prin Primar 

ca și reprezentant în Asociație.   

 În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și propune 

plenului Consiliului Local Brad dezbaterea  acestuia în forma prezentată.  

 Domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 

domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 

iniţiat, doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina dă citire raportului Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  

care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Adrian Petruş, 

dă citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 

hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil 

proiectului de hotărâre iniţiat.   

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.         

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că a avut loc o întâlnire în luna ianuarie 

2019, la Zlatna cu primarii din toate unitățile administrativ – teritoriale din zona Munților 

Apuseni, inițiativa aparținând primarilor din  zona Abrud-Zlatna, întâlnire la care s-a 

hotărât înființarea acestei asociații pentru a se putea solicita fonduri europene 

nerambursabile direct de la U.E., în condițiile în care există și o lege a muntelui care 

prevede câteva pârghii economice pentru unitățile administrativ-teritoriale din zona  

montană, lege în temeiul căruia anul trecut s-au alocat sume din  fondul de rezervă urmând 

să se primească și în acest an.    

Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că dacă se vor primi fonduri europene 

nerambursabile prima țintă va fi repararea capitală a DN 74 Brad – Abrud și Zlatna – Alba 

Iulia.                                                    

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru  adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 2 lit. f  din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea necesită votul majorităţii consilierilor locali în funcție,  respectiv  

9 consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 



Curtean) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2019 privind aderarea la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” . 

 

        Suplimentar nr. 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  

datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor 

pentru eficientizarea acestei activităţi – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea  

de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar,  Florin Cazacu, precizează că în conformitate cu prevederile art. 8 

alin. 4 din anexa la Ordinul 289/147/7.325/1.588/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019, semestrial, în şedinţa 

consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. 

In  conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din O.G.  nr. 28/2008 privind registrul 

agricol în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a 

terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie 

la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei 

publice locale ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. 

Potrivit art. 6 din actul normativ menționat primarii municipiilor, iau măsuri pentru 

întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, 

distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu 

respectarea prevederilor legale. 

Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care 

constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele 

necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării 

îndelungate a registrului agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare - ieşire de la 

nivelul autorităţii executive a administraţiei publice locale respective. Informaţiile 

conţinute în baza de date a registrului agricol gestionat în format electronic sunt informaţii 

oficiale şi sunt supuse reglementărilor legale privind securitatea, integritatea şi 

funcţionalitatea sistemelor informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza 

informaţiilor existente în baza de date electronică privind registrul agricol se supun 

aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe 

suport hârtie. 

Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului 

agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic 

contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale 

privind achiziţiile 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus să se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, 

pentru semestrul II al anului 2018, conform celor prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre şi să 



se aprobe programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în 

registrul agricol al municipiului Brad, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie, 

conform Anexei nr. 2 la  hotărâre și-l supune dezbaterii Consiliului Local Brad. 

 Domnul consilier local, Adrian Petruş, dă citire raportului Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat. 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.                                                                 

Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Domnișoara c.j. Mihaela David, prezintă consilierilor locali modul în care se poate 

exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de 

asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 45  alin. 1  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea necesită votul majorității membrilor prezenți,  respectiv  9 

consilieri locali. 

 Doamna preşedinte de şedinţă, Claudia Mager, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său şi cu 16 voturi "pentru”, un consilier local fiind absent motivat (Viorel 

Curtean) se adoptă  Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2019 privind analiza stadiului 

de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi a 

stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 
 

 Punctul nr. 14.   Analizarea și discutarea unor cereri și adrese: 

  - Cererea nr. 13937/22.01.2019 a domnului Hărăguș Adrian prin care solicită 

concesionarea unei suprafețe de 20 mp. care se găsește în extinderea terenului 

proprietatea sa, situat în Brad, strada Liceului, nr. 4 înscris în CF nr. 66950 Brad nr. top 

164/1/1. 

  Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această cerere și sunt de 

acord cu inițierea unui proiect de hotărâre în vederea concesionării acelei suprafețe de 

teren. 

 

 - Adresa nr. 35/08.01.2019 a S.C. INTERLOG COM S.R.L. prin care solicită 

modificarea duratei Contractului de locațiune nr. 9451/27.03.2018 de la 1 an la 10 ani, 

precum și închirierea spațiului unde a funcționat Crucea Roșie, care este lipit de spațiul 

deja închiriat, pentru a se putea face izolarea termică a imobilului deținut în locațiune. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că va prezenta într-o ședință viitoare 

oportunitatea modificării duratei contractului, respectiv a închirierii unui alt spațiu. 

 

  Punctul nr. 15. Raportul nr. 13151/16.01.2019 privind activitatea asistenților 

personali desfășurată în semestrul II al anului 2018.  

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre acest raport. 



 

        Punctul  nr. 16. - Informarea  nr. 14098/22.01.2019 privind cauzele aflate pe rolul 

instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 

 Doamnele și domnii consilieri locali au luat act despre această informare. 

 

 Suplimentar nr. 3. Adresa domnului consilier local, Huieț Petru Voicu, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 14394/25.01.2018 prin care solicită 

un aviz de principiu pentru alocarea sumei de 6.000 lei în vedere realizării unei monografii 

pentru satele Valea Brad și Potingani, de către renumitul istoric, Lazăr Ioachim. 

  Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că solicitarea trebuia să fie făcută direct 

de către cel ce va executa lucrarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, 

Consiliul Local neavând dreptul să dea acord de principiu. 

 Domnul consilier local, Petru Voicu Huieț, menționează că acordul de principiu face 

referire strict la realizarea lucrării iar suma de 6.000 lei reprezintă doar contravaloarea 

manuscrisului, a concepției  lucrării. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, întreabă dacă autorul dorește suma de 6.000 lei doar 

pentru drepturile de autor, mai precis întreabă dacă prețul lucrarii este de 6.000 lei.  

 În ceea ce privește oportunitatea realizării acelei monografii, apreciază că nu este 

nici o problemă,  însă trebuie stabilită procedura de achiziție a acestei lucrări. 

 Domnul consilier local, Vasile Poenaru propune publicarea unei cărți și despre satul 

Ruda - Brad. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că ar fi bine ca monografia să facă 

referire și la satele Țărățel și Mesteacăn. 

 

  Punctul nr. 10.  - Diverse. 
  

 Domnul delegat al satului Ruda - Brad, Liviu Groza, solicită: 

 1. consolidarea  drumului  dintre Căminul Cultural din sat și  și drumul de acces 

către Biserică, căci cât de curând nu se va mai putea face accesul cu ambulanța sau cu 

microbuzul școlar; 

 2. reabilitarea Căminul Cultural care este foarte important pentru cetățenii din satul 

Ruda-Brad; 

 3. creerea unui loc de joacă pentru copii și toaletarea copacilor de lângă drum, 

precizând că  în urma zăpezii din această iarnă au căzut peste 15 copaci pe drum. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că trebuie acordată mare atenție la tăierea 

copacilor, deoarece în locul din care  se taie un copac trebuie un altul plantat în loc. 

 Cu privire la reabilitarea Căminului Cultural, domnul Primar Florin Cazacu 

precizează că urmează să se realizeze, la fel se va realiza și locul de joacă pentru copii  

care va fi prins în lista de investiții pe anul 2019. 

 Cu privire la reparația drumului precizează că acesta se va repara de urgență, doar să 

permită vremea.  



 Domnul consilier local, Vasile Bârea, întreabă care va fi perspectiva reparării 

drumurilor în municipiul Brad și satele aparținătoare și solicită să se facă și o informare cu 

preivire  la aducțiunea de gaz. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că sunt foarte multe probleme legate de 

starea D.N. 74 și D.N. 76,  precizează că s-a încercat repararea cu mixtură MASF stocabilă 

la rece, însă foarte mulți cetățeni au luat în derâdere acest procedeu care este singurul ce 

dă rezultate în această fază. 

 În continuare menționează că,  începând cu data de  01.02.2019 este încheiat 

contract și trei echipe de muncitori vor repara cu mixtură încălzită, toate gropile de pe  

cele trei tronsoane de drum național și anume: ieșirea spre Deva, ieșirea spre Mesteacăn și 

ieșirea spre Crișcior. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că Municipiul Brad este unitatea 

dministrativ teritorială care  are de administrat cei mai mulți km de drum național și 

anume 16 km., în condițile în care aceste porțiuni de drum sunt folosite de toată lumea și 

nu se primește nici o finanțare de la bugetul de stat. Menționează că despre acest subiect  a 

discutat  cu Primul-Ministru și cu Ministrul Transporturilor, însă, până în prezent  nu s-a 

găsit nici o soluție. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că se va încerca prin PNDL să obțină  în 

acest an fonduri pentru a turna un  covor asfaltic no pe tronsonul de drum Brad – Crișcior, 

apoi după finalizarea reparațiilor la canalizare vor urma să fie reabilitate străzile Avram 

Iancu, Prunului, Salciei și 8 Martie, precum și trotuarele pe ambele părți. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că deocamdată nu se poate vorbi de 

bugetul local fiindcă nu este adoptat nici bugetul național din care derivă sume pentru 

bugetul local, sursa principală de venituri fiind impozitul pe venitul global (IVG), iar un 

procent din acesta revine la bugetul local care se pare că din acest an va fi de 60%, dar vor 

fi descentralizate diferite cheltuieli către administrațiile publice locale, cum ar fi de 

exemplu plata asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu grad de handicap 

pentru care, până acum se plătea doar 10% din bugetul local, restul era cota defalcată din 

TVA, precum și personal neclerical se pare că va fi plătit tot din bugetul local.  

 În continuare, menționeaă că până la aprobarea bugetului se vor efectua plăți din 

1/12 din partea de cheltuieli conform legii. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că Unitatea Administrativ-Teritorială - 

Municipiul Brad are depuse 6 proiecte până la data de 31 ianuarie 2019 și anume:  

 1.”Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru” ; 

 2. Eficientizarea energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului 

Municipal Brad, județul Hunedoara; 

 3. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Municipiul 

Brad, Județul Hunedoara; 

 4.Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Brad, Componenta – Modernizare și 

dotare centru cultural multifuncțional din Municipiul Brad, Componenta – Refacere și 

modernizare strada Independenței și strada Liceului din Municipiul Brad; 

 5.Modernizare și extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad; 



 6.Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea 

accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului 

Brad. 

 În ceea ce privește aducțiunea de gaz, domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că 

în data de 18.02.2019, se  va aduce cu vaporul din Turcia, întreaga cantitate de țeavă 

necesară pentru conducta de gaz, care va fi depusă pe întregul traseu al conductei, 

menționând că în Brad va fi depozitată în curtea fostei Exploatări Miniere Țebea. 

 Menționează că sunt multe făcute subtraversări de făcut, trebuie defrișate păduri, 

trebuie scoase terenurile din circuitul agricol și mai mult decât atât de-a lungul conductei 

mai există cel puțin vreo doi cetățeni care refuză să-și dea  acceptul pentru a treace pe 

terenurile lor conducta de gaz. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, mai arată că în data de 30.01.2019, personal a 

ridicat de la Ministerul Energiei,  documentația de concesiune  a gazului metan  care 

trebuie ridicată în SCAP. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan solicită ca în  bugetul din anul 2019 să 

se aibă în vedere realizarea unei documentații tehnico- economice pentru stada 1 Iunie, 

amintind cât de greu s-a realizat deszăpezirea pe acea stradă  fiind o stradă foarte îngustă. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, răspunde că pe strada 1Iunie trebuie proiect, trebuie 

creată o a doua bandă, trebuie renunțat la gardul viu de pe o parte și trebuie avut în vedere 

și iluminatul public, dar proiectul poate fi inițiat și eventual inclus într-o lucrare 

multianuală, suma necesară fiind foarte mare. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în prezent la Brad nu mai sunt 

probleme legate de ridicare a deșeurilor, căci serviciile prestate de către  BRAI CATA sunt 

superioare serrviciilor prestae de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timișoara, 

sunt mai multe mașini și pubele noi, iar tariful practicat este undeva la mijloc. Încă o dată 

amintește că nu a fost voința autorităților publice locale din municipiul Brad pentru  a 

schimba operatorul de salubrizare. 

 

 Nemaifiind alte discuţii, doamna președinte de ședință, Claudia Mager, declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de 31 

ianuarie 2019.  

 

 

Brad, 31.01.2019 

 

 

SECRETAR, 

  CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


